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Stel jezelf de vraag:
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 Hoe wil je oud worden

 Wat heb je daarvoor nodig 

 En wat ga je er zelf aan doen 



Zijn zorggebouwen incourant?

• 6 studenten

• 6 gebouwen

• Staalkaarten
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Zorgfactory of funfactory?
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Experimenteren en drie vragen stellen
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Wensen in beeld
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Thuis is meer dan een huis

dienst-
verlening

de woning
+ het gebouw

schoon & heel

+ veiligheid

contactsociaal

ertoe doen

Zelf-
realisatie

traject:
Røring
(light)

traject:
Vastgoed

beheer

Kerntaken
woningcorporatie

Habion

huis

thuis

9



Scheiden wonen zorg

• Van vastgoedleverancier naar co-creatie

• Doorleven en niet meer verhuizen

• Eigendom versus eigenaarschap

• Community eerst en zorg als dienst
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Wensen bewoners mogelijk maken?
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Nieuwe ketens

Kringloop Voorst

Bibliotheek Loenen
ChantelsMengelmoes

ChantelsMengelmoes

Het Atelier Zwolle
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Veiligheid!
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Omkeren verantwoordelijkheid!
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Liv inn is een plek waar je betekenisvol oud(er) wordt. Een plek met de 
gemeenschappelijkheid van een studentenwoning, de bedrijvigheid van een klein 

dorp, en de geborgenheid van een huis. Een plek waar je eigenlijk tijd tekort 
komt, die families samenbrengt, met de focus op wat je nog wel kan, en waar 

elke vierkante meter gebruikt wordt om je kwaliteit van leven te verhogen.



Liv inn

GEMEENSCHAP GEBOUW

Diensten 
en leveranciers

DRIE ELKAAR VERSTERKENDE ELEMENTEN



Annie Overhaart (83):

“Ik woon zelfstandig en er is zorg in de buurt” en “Ik heb hier een lekker huisje”, 
vertelt Annie Overhaart. “Ik kan gemakkelijk naar het dorp gaan, de kleinkinderen 
zien, op een terrasje neerstrijken. Ik ben hier gekomen door een operatie aan mijn 
heup. Ik had een groot huis, maar dat ging niet meer. Ik vind dat ik mezelf moet 
kunnen redden, onafhankelijk van mijn kinderen. Dat lukt hier goed. Er is zorg in de 
buurt en ik woon hier zelfstandig. Het samenleven met anderen bevalt me. Lief zijn 
voor de buren. Af en toe samen koken, maar ik ga ook gewoon mijn eigen gangetje. 
Dat mag hier allemaal en dat is heel fijn
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